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1.  Despăgubirile în asigurări – structură şi tendinţe. Studiu de caz la 
SC………… 
2. Managementul financiar în asigurări, cu studiu de caz la SC………….. 
3. Rezervele tehnice în asigurări. Studiu de caz la SC………… 

           4. Asigurarea riscurilor din mediul înconjurător. 
5. Asigurările de riscuri financiare. Studiu de caz la SC………… 
6. Asigurările la culturi vegetale şi la animale. Studiu de caz la SC………… 
7. Asigurarea culturilor agricole, pomicole şi viticole. Studiu de caz la 
SC……… 
8. Asigurarea animalelor, cu studiu de caz la SC………… 
9. Asigurările de credite, rezultate obţinute şi posibilităţi de perfecţionare. 
Studiu de caz la SC……… 
10.Reglementarea şi supravegherea asigurărilor în România şi în Uniunea 
Europeana. 
11.Contractele de asigurare. Studiu de caz la SC………… 
12.Globalizarea pieţei asigurărilor şi a reasigurărilor. 
13.Piaţa asigurărilor şi specificul marketingului în asigurări. 
14.Managementul riscului în companiile de asigurări şi reasigurări. 
15.Particularităţi ale contabilităţii în domeniul asigurărilor. 
16.Dinamica pieţei asigurărilor şi incidenţa industriei asigurărilor asupra 
economiei. 
17. Studiu comparativ privind asigurările de viaţă în România şi în una sau 
mai multe ţări din Uniunea Europeană. 
18.Studiu comparativ privind asigurările de răspundere civilă a 
autovehiculelor în România şi în unele ţări din Uniunea Europeană. 
19.Reasigurarea şi posibilităţi de perfecţionare a acestei activităţi. Studiu de 
caz la SC………… 
20.Perfecţionarea activităţii de recuperare a debitelor la societăţile de 
asigurări. Studiu de caz la SC………. 
21.Lichiditatea şi solvabilitatea în asigurări. 
22.Piaţa asigurărilor de pensii în contextul integrării României în Uniunea 
Europeană. 
23.Analiza, prevenirea şi combaterea fraudelor în asigurări. Studiu de caz la 
SC….. 
24.Perfecţionarea activităţii brokerilor de asigurări. Studiu de caz la o firmă de 
brokeraj…….. 
25.Comunicarea şi etica în asigurări, cu studiu de caz la …………. 
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26.Pensiile private, prezent şi viitor. 
27. Managementul societăţilor de asigurări în mediul concurenţial. 
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